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Vaihtoehtohoitoja käsittelevälle työryhmälle

Terveydenhuollon psykologit ry esittää seuraavassa yhteenvedossa muutamia seikkoja vaihtoehtohoitoja

pohtivalle työryhmälle huomioitavaksi mietittäessä vaihtoehtohoitojen tilannetta.

Terveydenhuollon psykologit ry:ssä on usean vuoden ajan seurattu vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttöä.

Yhdistyksen piirissä on oltu huolestuneita erilaisiin uskomuksiin perustuvien hoitomuotojen lisääntymisestä

maassamme. Terveydenhuollon ammattilaisina ja psykoterapeuttisen hoitamisen asiantuntijoina pidämme

kyseenalaisena, että vaihtoehtoisten hoitomuotojen tarjonta on vapaa yhteiskunnallisesta kontrollista. Tällä

hetkellä asiakkaan ja kuluttajan on mahdoton tietää, mitä vaikutuksia erilaisilla tarjolla olevilla hoidoilla on,

onko niistä hyötyä tai onko niillä jopa haitallisia seuraamuksia.

Yhdistyksenä olemme ottaneet kantaa ja tehneet selvityspyyntöjä sekä oikeusministeriölle että

Kuluttajavirastolle uskomuksiin perustuvista menetelmistä. Olemme seuranneet vaihtoehtohoitojen

markkinointia myös tutustumalla myyntitarjontaan ja hoitoesitteisiin Hengen ja tiedon messuilla.

Kokemuksemme mukaan monet vaihtoehtohoitojen tarjoajat korostavat hoitojen johtavan paranemiseen ja

parantumiseen, mikä saa asiakkaan/potilaan ajattelemaan, että hoidoilla on suotuisaa terveydellistä vaikutusta

sekä todellista vaikuttavuutta erilaisten sairauksien hoitamisessa. Hoitoja mainostettaessa ja esiteltäessä

kerrotaan hoitojen vaikutuksista erilaisiin sairauksiin, esim. pelkotiloihin, masennukseen, anoreksiaan,

migreeniin yms. Saman hoidon, esimerkiksi kukkaterapiaa, kuvataan auttavan moneen eri sairauteen.

Parantavien vaikutusten mainitseminen on käsityksemme mukaan asiakkaan harhaanjohtamista, sillä kyseessä

ei ole sairauksien käypä hoito –suosituksen mukainen hoitaminen.

Vaihtoehtohoitoihin sisältyy ongelmallisuutta erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin ja psyykkisten häiriöiden

alueella. Psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueita lähestytään usein pseudotieteellisin

väittämin. Vaihtoehtohoitoihin liittyy käsittääksemme myös potilasturvallisuuskysymyksiä, varsinkin kun on

kyse psyykkisistä sairauksista kärsivistä potilaista. Hengen ja tiedon messuilla suositeltiin mm. iris-analyysia

myös lapsille.

Terveydenhuollon kentällä psykologeina toimessamme olemme voineet havaita, että vaihtoehtohoitojen

tarjonta lisää uskomuksia sairauden paranemiseen nopealla ja mystisellä tavalla. Tällöin mm. ammatillisen

psykologityön ohjauksen ja neuvonnan käytännöt jäävät asiakaan mielessä toisarvoisiksi. Toisinaan

asiakkaamme ja potilaamme ovat pitäneet vaihtoehtohoitoja vaihtoehtona myös psykoterapialle. On tilanteita,

joissa masentunut potilas on kieltäytynyt lääkärin tarjoamista masennuslääkkeistä ja turvautunut pelkästään

vaihtoehtohoitoihin. Lääketieteellisten hoitojen karttamista ja välttämistä on esiintynyt ja asiakkaat ovat myös

salanneet luontaislääkityksen käyttöään.

Terveydenhuollon henkilöstön käyttämät vaihtoehtohoidot tulee selkeästi rajata pois normaalista

terveydenhuollon toiminnasta. Potilaille on annettava asianmukaista informaatiota terveydenhuollossa



käytettävistä hoitomuodoista. Julkisen terveydenhuollon tulee myös valvoa hoidossa käytettäviä menetelmiä.

Terveydenhuollon ammattilainen ei toimessaan saa mainostaa tai kehottaa vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin.

Vaihtoehtohoitoja tarjoavien henkilöiden koulutustaso ei vastaa terveydenhuollon hoitoalan koulutusta, vaan

kyse on maallikkojen toiminnasta. Vaihtoehtohoidoissa paljon käytetty nimike "terapeutti" rinnastuu helposti

psykoterapeutin nimikkeeseen ja aiheuttaa väärinkäsityksiä hyvin usein. Laajalla yleisöllä ei ole tietoa, että

vain psykoterapeutti on nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike (TEO).

Vaihtoehtoiset hoidot ja mm. niihin läheisesti liittyvät kaukoparannukset, selvänäkemiset yms. ovat

maksullista toimintaa. Hengen ja tiedon messuilla keskustelu meedion kanssa oli arvoltaan 20€/20 min.

Koulutuksesta keskusteluhoitoon kysyttäessä todettiin, että meedion työtä voi tehdä ilman koulutusta, koska

meedion taidot "annetaan". Messuilla "hoitokeskustelujen" maksut tapahtuivat käteisellä ilman kuittia, missä

tilanteessa asiakkaan oikeusturva on puutteellinen. Kouluttautuminen erilaisiin taitoihin on maksullista,

esimerkiksi intuitiivista parantajakoulutusta markkinoidaan kahdeksan viikonlopun kurssina jonka hinta on

1500 €.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä aiheeseen liittyvästä mainonnasta.

� Cammalot energiaterapiakoulutus. Osallistuja saa monipuoliset voimalliset välineet itsensä ja toisten

hoitamiseen, henkiseen heräämiseen ja karman muuntamiseen. Lisäksi hän saa valmiudet ihmisenä

olemiseen liittyvien pelkojen, negatiivisten tunteiden ja ongelmakohtien perimmäisten syiden

työstämiseen.

� Enkeliportti-energiaterapia on voimallinen menetelmä, jota voidaan käyttää parantamisen fyysisellä,

emotionaalisella, mentaalisella ja karmisella tasolla. Tästä johtuen se tukee hyvin henkistä kehitystä.

� Intuitiivinen näkijä ratkaisee vaikeatkin ongelmasi jo yhdellä puhelinsoitolla. Erityisalana

ihmissuhdekriisit, ahdistus ja masennus, 0700--- 2,29 €(min +pvm).

� Intialaisen jalokivihoidon ammattihoidon kurssi kurssin hinta 440 euroa, sisältää myös kivet.

� Paranemisen illat: Paranemisen illassa olemme läsnä universaalille rakkaudelle, maailmankaikkeuden

eheyttävälle valolle, parantaville energioille sekä enkeleiden ja valon mestareiden viesteille. Joskus enkelit

ja mestarit tuovat meille henkilökohtaisiakin viestejä, parantavaa energiaa tai valoa, useimmiten viestit,

energia ja läsnäoleva rakkaus koskettavat kaikkia läsnäolijoita.

Psykologin antama psykoterapia, ohjaus, neuvonta ja tukitoimenpiteet ovat TEO:n valvonnassa sekä Suomen

Psykologiliiton ammattieettisen lautakunnan valvonnassa. Psykologien ja psykoterapeuttien hoidoista voi

valittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen. Vaihtoehtohoidoissa ainoa valitustie on Kuluttajavirasto.

Tällä hetkellä ainoa puuttumisen mahdollisuus on kuluttajavalistus, jolla voi pyrkiä lisäämään asiakkaiden

tietoisuutta.

Terveydenhuollon psykologit tuo esiin kantanaan, että vaihtoehtoisten hoitojen kentälle tulisi lisätä valvontaa

lainsäädännöllisin keinoin. Pääasiassa uskomuksiin perustuvat menetelmät eivät saa olla sekoitettavissa

terveydenhuollon yleisen käytännön mukaiseen hoitamiseen. Vaihtoehtoisina tarjottavat hoidot eivät saa olla

seuraamuksiltaan haitallisia. Katsomme myös, että asiakas- ja potilasryhmät, jotka ovat herkkiä

manipulatiiviselle vaikuttamiselle tai muuten ovat erityisen suojan tarpeessa, tulee lainsäädännöllisesti suojata

vaihtoehtohoitojen vaikutuksilta. Näitä ryhmiä ovat esim. psyykkisesti sairaat ja ikäryhmistä lapset ja

vanhukset.
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